Elegante
Теплий інтер’єр у найкращому стилі
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Elegante з флеш-версією стулки
(поверхні в рівень)
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Elegante з флеш-версією стулки та фігурним
штапіком

Elegante з класичною стулкою
(поверхні каскадом)

Сучасний, тонкий, елегантний дизайн
- нове покоління віконних систем
Завдяки відмінним теплоізоляційним властивостям і серцевині, виготовленій з екологічно
чистого матеріалу EcoPowerCore, віконна система Elegante є екологічною, візуальною
альтернативою алюмінієвим вікнам. Вона вражає величиною коефіцієнта теплопередачі
на рівні Uf = 0,93 Вт / м2К. Завдяки глибині рамки 76 мм система відповідає всім
конструктивним вимогам, як для нових будівель, так і для реновації. Система Elegante
відкриває нові можливості використання вікон з ПВХ.

Унікальні та сучасні

Вона вражає будь-який смак

Отримавши нагороду за свій інноваційний дизайн,

Так працює Eegante. Широкий діапазон обробки дозволяє

Elegante є продуманою системою, що розробляє нові

вибрати профіль для кожного типу будівлі та приміщення.

тенденції в стилі вікон з ПВХ - що відрізняє її. Це сучас-

Вибір з 40 кольорів плівки з гладкою, деревно-подібною,

ний дизайн без шкоди для параметрів. Тонкі, виразні

матовою, металевою структурою, а також, за бажанням,

форми, чітко виражені (гострі) кромки та внутрішні

з алюмінієвими накладками, робить Elegante системою з

штапики під прямим кутом роблять Elegante віконною

найбільш витонченим смаком.

системою нового покоління, яка є відмінною візуальною альтернативою алюмінієвим вікнам.

Максимальне освітлення
Надзвичайно тонкий стиль Elegante забезпечує більше
світла. Спеціальна технологія вклеювання віконних пакетів
дозволяє реалізувати стійкі віконні конструкції великих
розмірів, що дозволить забезпечити гарний, сонячний
інтер’єр у вашому домі.

Сучасний прямокутний штапик
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Відповідь на всі виклики: сучасний
дизайн без компромісів
Візуально відмінності між системою Elegante і алюмінієвими системами практично
невидимі - в обох випадках вони надають будівлі стильний, елегантний і сучасний
вигляд. Однак, з точки зору продуктивності, система ПВХ випереджає алюміній: профілі
ПВХ є і завжди будуть більш прибутковими. Elegante має не тільки чудові параметри
теплоізоляції, що відповідає стандартам пасивного будинку, але й особливо стійкі до
погодних умов. Також з екологічної точки зору, таких як можливість і легкість переробки,
системи ПВХ є далеко попереду.

Якщо додати до цього той факт, що ПВХ більш приємний і теплий на дотик ...
Ви можете відчути затишну, домашню атмосферу.

Вікна
Elegante

Алюмінієві
вікна

Теплоізоляція
Зниження споживання
первинної енергії
Більш приємне
тактильне сприйняття

Простота утилізації
Доступність цін

Uf = 0,93
Вт/м2K

Elegante з алюмінієвим покриттям
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Передові технології для кращої
ізоляції та оптимального захисту
Гарний зовнішній вигляд за рахунок параметрів? Не в системі Elegante. Тут стильний,
сучасний вигляд йде рука об руку з відмінною технологією. Це функціональність, яка
вражає своїми властивостями: теплова та акустична ізоляція, довговічність, простота
використання, безпека.
Енергія коштує

Інвестуйте у сталий розвиток

Перевага полягає в тому, що вікна допомагають зберегти її. Завдяки застосованій системі ущільнення і шестикамерній технології, Elegante досягає відмінного рівня
теплоізоляції Uf = 0,93 Вт / м2К. Крім того, Elegante дає
можливість використовувати спеціальні, дуже товсті
скляні пакети - до 70 мм, що характеризуються найвищими параметрами теплоізоляції. Використовуючи
систему Elegante, стандарти пасивного будинку можуть
бути ефективно досягнуті.

Окрім найвищої турботи про корисні параметри та
ефективність, ми також зосереджуємося на екології. Ми
також використовуємо вторинний матеріал в профілях
Elegante. Це важливо, оскільки кожен кілограм переробленого ПВХ зменшує викиди CO2 в атмосферу близько
2 кг. Матеріал EcoPowerCore (EPC) однаково міцний та
довговічний, а теплоізоляційні властивості такі ж самі,
як і у первинного ПВХ матеріалу. Тому, крім надання нам
відмінних параметрів, Elegante дозволяє нам захищати
навколишнє середовище.

Відпочинок від шуму
Товсте скло, використання якого можливе в системі
Elegante, забезпечить не тільки теплоізоляцію, але й
забезпечить чудову акустичну ізоляцію. Ви можете
залишити зовні тривожні та дратівливі шуми завдяки
Elegante.

Елегантність в кожному дюймі
Елегантність та гармонійний стиль у всьому будинку – з
Elegante не є проблемою. Ця система повністю сумісна з системою HST підйомно-зсувних дверей від Inoutic та системою
ролет.

Безпека для Вас та Ваших близьких
Також з точки зору безпеки Elegante є унікальною: у
сфері захисту від злому система дозволяє досягти класу
RC2 - клас проти зламний, рекомендований як стандарт
у вікнах. Безпеку збільшує стабільний сталевий сердечник, який використовується в профілі.

Практично й без бар’єрів
При будівництві або реконструкції з думкою на майбутнє підійдіть практично і не забувайте про системи,
які усувають бар’єри у вашому повсякденному житті.
Низький поріг доступний для вхідних і балконних
дверей, які можна використовувати як в нових, так і в
реконструйованих будівлях.
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Для красивого, стійкого дому
Ми інноваційна компанія, що діє по всьому світу з чіткою місією - ми створюємо ефективні
рішення для сталого будівництва з найменшим впливом на навколишнє середовище. Ми
виробляємо високоякісні ПВХ віконні та дверні системи, а також терасові, фасадні та
огороджувальні системи з запатентованого композитного матеріалу Twinson. Нашою
метою є створення позачасових продуктів, які відповідають майбутнім вимогам з точки
зору естетики, продуктивності та екологічного балансу.
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